
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. INLEIDING 

 
Hierdie beleid handel oor die netbal by Laerskool Nelspruit. 

2. DOEL 

 
Aangesien sport en fisiese ontwikkeling as deel van opvoeding beskou word, vorm dit 'n belangrike 
deel van Laerskool Nelspruit se leerderontwikkelingsprogram.  Die doel van die beleid is om riglyne 
neer te lê om die kind te leer om mededingend te wees en goeie sportmangees aan die dag te lê, 
binne netbal, as sport. 

 

3. INHOUD 

 
Die volgende aspekte word hanteer: 

• Riglyne ten opsigte van leierskap in sport 

• Riglyne ten opsigte van die taak van die netbalorganiseerder 

• Riglyne ten opsigte van die taak van die afrigters 

• Riglyne ten opsigte van die kies van spanne 

• Riglyne ten opsigte van die kies van spankapteine 

• Riglyne ten opsigte van kleredrag en oefentye 

• Riglyne ten opsigte van vervoer van speelsters 

• Delegasie van bevoegdhede 

• Dispuut hantering 

 

4. RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN LEIERSKAP IN SPORT 

 
4.1 INLEIDING 

 
Hierdie gedeelte handel oor die ontwikkeling van leierskap op sportgebied. 

 
4.2 DEFINISIE   
 
Leierskapsontwikkeling 
 
Leerders kry die geleentheid om hul leierskappotensiaal op sportgebied te ontdek en te ontwikkel. 

NETBALBELEID 

Telefoon:    (013) 752 8148 
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4.3 PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
 
• Dit is die verantwoordelikheid van elke afrigter om elke speelster se leierskappotensiaal te help 

ontdek en ontwikkel. 

• Die belangrikste doelwit is om mede-speelsters te dien deur voorbeeld en daad en nie deur 
ander te oorheers nie. 

 

5. RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE TAAK VAN DIE 
NETBALORGANISEERDER 

 
5.1 INLEIDING 

Hierdie gedeelte handel oor die riglyne wat deur die netbalorganiseerder gevolg moet word. 

5.2 DEFINISIE   

Netbalorganiseerder 

Die dame wat al die organisasie en beplanning rondom die netbalseisoen hanteer. 

5.3 PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 

Dit is die verantwoordelikheid van die netbalorganiseerder om die volgende te doen: 

• Beplanning rondom liga en vriendskaplike wedstryde. 

• Reël van kursusse – afrigting sowel as skeidsregters. 

• Aankoop van nuwe toerusting. 

• Uitdeel en inneem van toerusting vir seisoen. 

• 'n Netbalboek met alle uitslae daarin word gehou – stuur na wedstryde na skoolhoof. 

• Reël sportkomitees as logistieke hulp tydens wedstryde. 

• Gee wedstrydbepalings en hoeveelhede aan verversingskomitee deur. 

• Doen alle betalings wat deur netbal geraak word. 

• Reël en bywoning van vergaderings. 

• Begroting word jaarliks gedoen. 

• Kan ouers wat met spel en oefening inmeng versoek om die speelarea te verlaat. 

• Hanteer enige vorm van konfrontasie tussen afrigters, spelers en ouers. 
 
 
 
 

6. RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE TAAK VAN DIE 
AFRIGTERS 

 
6.1 INLEIDING 

Hierdie gedeelte handel oor die riglyne wat deur die afrigters gevolg moet word. 

6.2 DEFINISIE   

Afrigters 

Dit is die dames wat spanne afrig en tot hulle volle potensiaal laat ontwikkel. 

 



 

 

6.3 PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 

Die verantwoordelikheid van die afrigter is die volgende: 

• Elke afrigter neem verantwoordelikheid vir die span aan haar toevertrou. 

• Verantwoordelik vir algemene spangees en goeie gesindheid. 

• Sy moet streef om op hoogte te bly met veranderinge in spel deur kursusse by te woon. 

• Sy moet streef na 'n MSN-gradering (skeidsregter). 

• Gee uitslae van wedstryde aan organiseerder deur. 

• Hanteer die kies van spankapteine. 

• Moet by die skoolhoof verskoning maak indien nie oefening kan bywoon nie. 

• Opstel van spanlys met afskrifte van speelsters se geboortesertifikate en ID foto’s. 

• Register van oefening word gehou. 
 

 

7. RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE KIES VAN SPANNE 

 
7.1 INLEIDING 

Hierdie gedeelte handel oor die kies van A, B, C en D netbalspanne. 

7.2 DEFINISIE:  

Kies van spanne 

Daar word A, B en C indien moontlik D spanne ook in elke ouderdomsgroep gekies van O/8 tot 
O/13, 8 spelers in 'n span. Wat die MSN kampioenskappe aanbetref (0/11-o/13) word die 8ste 
speelster gekies as ‘n reserwe en hoef sy nie elke wedstryd te speel nie. Die A-span reserwe mag 
voltyds vir die B-span speel. 
Die 0/11 tot 0/13 A en B spanne speel in die amptelike Ehlanzeni/ Mpumalanga liga. Die A span 
bestaan uit 7 spelers en ‘n reserwe. Die reserwe speel net in die geval van ‘n besering. Die reserwe 
is ‘n permanente speler in die B span. Die B span bestaan uit 8 spelers en al 8 spelers moet in elke 
wedstryd speel. Dit bly die afrigter se keuse watter speler sy per wedstryd wil inruil in die B span. Al 
die spelers hoef nie ‘n beurt te kry om in te ruil nie. In die Mpumalanga finaal speel net die beste 7 
spelers. Geen inruiling vind daar plaas nie. Die bepaling tov die spelers word deur die SASN 
gedoen 

  
7.3 PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 

Kies van spanne geskied as volg: 

• Alle afrigters is betrokke by die proewe. Daar is ‘n paneel van 3 tot 5 keurders vanaf 0/9 – 0/13. 
Elke keurder sit by haar eie tafel en gee elke speler ‘n punt uit 5. Tellingkaarte van die keurders 
word na elke rondte opgeneem.. Al die punte word op ‘n punte stelsel ingelees. Spelers se punte 
word gerangskik van hoogste na laagste. Daar vind ook ‘n 2de rondte proewe plaas waar die 25 
spelers wat die meeste punte ontvang het ‘n vaardigheidstoets aflê. 

• Die ander afrigters tree op as skeidsregters. 

• Die 0/9 dogters het eers vaardigheidsoefeninge en daarna het hulle proewe. 

• Alle dogters wat belangstel, kan aan proewe deelneem en speel ten minste op een posisie wat 
sy aangedui het. 

• Nuwe leerders:  Indien 'n nuwe dogter tydens die seisoen inskryf, word sy ‘n geleentheid gegee 
om te speel by die C/D span en dan kan sy opskuif, tensy die liga alreeds begin het – dan is A/B 
spanne gefinaliseer volgens MSN en SASN, 

• Daar word 15 speelsters per ouderdomsgroep (o/11 – o/13 A en B spanne) gekies. 



 

 

• Die finale spankeuse berus by die betrokke span se afrigter. Finale spankeuse is wanneer 
spanlyste vir die Ehlanzeni liga ingegee word. (o/11 tot o/13 A en B) 

• Indien 'n besering in 'n A-span, word 'n B-span speler opgetrek en so ook ŉ C-span speler word 
vir die B-span gebruik.  
 

8. RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE KIES VAN 
SPANKAPTEINE 

 
8.1 INLEIDING 

Hierdie gedeelte handel oor die kies van 'n spankaptein. 

8.2 DEFINISIE   

Spankapteine 

Dit is die speelster wat deur die afrigter gekies is om leiding op die baan te neem. 

 
8.3 PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 

Die kies van 'n spankapteine geskied as volg: 

• Die afrigter verduidelik presies wat die kapteine se pligte behels. 

• Sê aan spelers dat die kapteine ten alle tye leiding moet kan neem. 

• Die kapteine word gekies en aangewys. 

• Sy moet leiding en hulp van die afrigter met haar taak ontvang. 

Die taak van kapteine, onder toesig van die afrigter: 

• Alle speelsters van oefening en wedstryde in kennis stel. 

• Maak seker dat span korrekte netbaldrag aan het. 

• Heet besoekende skole se speelsters tydens tuiswedstryde welkom. 

• Groet skeidsregter voor 'n wedstryd en bedank haar na afloop van die wedstryd. 

• Handhaaf dissipline in die span, van en op die baan. 

• Sien toe dat bane netjies agtergelaat word. 

• Sy moet weet indien 'n plaasvervanger of spanskuiwings plaasvind en die skeidsregters daarop 
wys. 

 

9. RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE KLEREDRAG EN 
OEFENTYE 

 
9.1 INLEIDING 

Hierdie gedeelte handel oor oefentye en kleredrag van die speelsters tydens wedstryde. 

9.2 DEFINISIE 

Oefentye  

Tye wat deur afrigter deurgegee word vir 'n span om te oefen. 

Kleredrag 

Die klere wat tydens wedstryde gedra moet word. 

 



 

 

9.3 PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 

Dogters moet as volg geklee wees: 

• Skool sportklere. 

• Wit kouse, sporttekkies. 

• Blou skoolbroekie.  NB. Leweransiers verkoop blou “hot pants” saam met rompie. 

• L.W.: Toerklere word slegs tydens vriendskaplike wedstryde gedra. 
Tydens liga moet skool netbaldrag gedra word. 

• O/13 A en B dogters speel met 'n drag wat spesiaal vir hulle gemaak word. 

• Vir enige aankope moet daar 3 kwotasies gekry word. Een van die kwotasies moet volgens 

kontrak deur CK verskaffers gegee word. 

Oefentye: 

Tyd Dinsdag Woensdag Donderdag 

13:15 - 14:00 O/7 en O/8-dogters  O/7 en O/8-dogters 

14:00 - 15:00 
O/9 –O/13 C en D 

spanne 
 

O/9 – O/13 C en D 
spanne 

14:15 - 15:15  
0/10-0/13 A en B 

spanne 
 

15:00- 16:00 
0/9 - 0/13 A en B 

spanne 
 

0/9 - 0/13 A eb B 
spanne 

 

Register van oefentye moet gehou word: 

• Daar moet register gehou word.  Indien 'n speelster sonder verskoning afwesig is, word sy 
gewaarsku. 

• 'n Tweede keer sonder verskoning ontvang ouers 'n brief. 

• 'n Derde keer sonder verskoning word sy vir 'n wedstryd uitgelaat (ouers ontvang brief). 

• 'n Vierde keer sonder verskoning word sy uit span gelaat (ouers ontvang brief). 

• Slegs geldige skriftelike verskonings word aanvaar. 

 

 

 

10. RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN ALGEMENE GEDRAG TYDENS 
OEFENINGE EN WEDSTRYDE 

 
10.1 INLEIDING 

Hierdie gedeelte handel oor afrigters, spelers en ouers se algemene gedrag tydens oefeninge en 
wedstryde. 
   

10.2 DEFINISIE 

ALGEMENE GEDRAG 



 

 

Afrigters, spelers en ouers se gedrag. 

10.3 PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEID 

• AFRIGTERS 

 Dit is die afrigter se verantwoordelikheid om die span, aan haar toevertrou, 
         af te rig.Afrigting geskied professioneel.Geen afrigter raak in konfrontasies met      
         spelers of ouers betrokke nie. Indien probleme opduik, word die probleem     
        onmiddellik by die netbalorganiseerder aangemeld vir opvolgwerk. 
 

• SPELERS 

 Spelers is lojaal teenoor hul afrigter.  
 Spelers luister en volg die leiding van hul afrigter. 
 Spelers raak nie in bakleiery met mekaar, op of van die baan af, betrokke nie. 
 Spelers raak nie in konfrontasie met afrigters betrokke nie. 
 Indien ŉ speler ŉ probleem met die afrigter of ŉ ander speler ondervind, word     
           die probleem by die netbalorganiseerder aangemeld, wat dit verder sal hanteer. 
         Indien ‘n speler se gedrag, optrede wat so ‘n negatiewe aard is kan speler geskors word vir ‘n   
         wedstryd. Dit is in oorleeg met mev Swanepoel, die Sporthoof en Mnr. Henn plaasvind. 
 
 

• OUERS 

o Ouers is lojaal teenoor die span se afrigter en spelers. 
o Ouers meng nie in met die afrigter se afrigting nie. 
o Ouers maak nie afbrekende en negatiewe opmerkings teenoor spelers of  afrigters 

nie. 
o Indien ŉ ouer ŉ probleem met die afrigter of ŉ speler ondervind, word die probleem  

by die netbalorganiseerder aangemeld wat dit verder sal hanteer. 
o Indien ouers hulle skuldig maak aan negatiewe gedrag lanks die baan dan kan hul 

kind as speler geskors word vir ‘n wedstryd. Negatiewe gedrag is, bv. kritiek langs 
baan uitspreek oor spelers, afrigters of skeidsregters. Onaanvaarbare gedrag lanks 
die baan openbaar. Afrigters, skeidsregters of die organiseerder lanks die baan 
aanspreek oor ongemak wat die ouer ervaar. As ouers enige ongemak met ‘n situasie  
of ‘n probleem het, moet daar asb ‘n afspraak met die organiseerder gemaak word 
sodat die aangeleentheid bespreek kan word. Dit is nie aanvaarbaar om dit op die 
sportveld te bespreek nie. 

 

• RIGLYNE 

 Riglyne ten opsigte van die netbalseisoen word per brief aan die ouers deurgegee.
 asook tydens die jaarlikse netbalbraai. 
 

11. RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE VERVOER VAN 
SPEELSTERS 

 
11.1 INLEIDING 

Hierdie gedeelte handel oor hoe leerders na wedstryde vervoer word. 

11.2 DEFINISIE   

Vervoer van speelsters 

Die wyse waarop speelsters van een skool na 'n ander geneem word. 



 

 

11.3 PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 

Indien weg wedstryde gespeel word, word speelsters as volg vervoer: 

• deur hulle ouers; 

• met klein skoolbussies; 

• met 'n groot gehuurde bus. 

Afrigters moet toesien dat die nodige vrywaringsvorms in plek is.   

Elke afrigter is self verantwoordelik vir haar eie span se toesig tydens en na wedstryde. 
 
 
 
 

12. PROEWE VIR DISTRIKSPANNE EN 

VERDER 

 
Die spanafrigter, in samewerking met die afrigterspersoneel besluit watter O/12 en O/13 speelsters 

vir proewe gestuur word. 
 
 

13. MERIETE-

ERKENNING 

 
Meriete-erkenning vir netbal geskied in ooreenstemming met die meriete-erkenningsbeleid. 
0/11 – 0/13: 

 
Netbal 
Ehlanzeni Kampioenskappe – Wenners – Sertifikaat 
Mpumalanga Netbal Kampioenskappe deelname – Sertifikaat 
Mpumalanga Netbal Kampioenskappe 2de Plek - Sertifikaat  
Mpumalanga Netbal Kampioenskappe – Wenners – Sertifikaat en Trofee 
SASN All Ages Tournament Participation (individueel) - Sertifikaat en Trofee 
SASN Nasionale kampioenskappe deelname – Sertifikaat en Trofee 
Beste Prestasie in Netbal – Sertifikaat en Trofee 
 

 
Netbal Speler van die Jaar: 
Slegs O/13 spelers kan in aanmerking kom vir die toekenning. 

Die Netbalspeler van die jaar word bepaal deur na die beste individuele prestasie te kyk deur ‘n 
speler. Daar word gekyk na Nasionale, Provinsiale, Streek en skool deelname. Indien daar twee 
spelers van verskillende ouderdomsgroepe dieselfde prestasie behaal het op die hoogste vlak, sal 
die Senior (0/13) speler die toekenning ontvang.  

 

14. DELEGASIE VAN 
BEVOEGDHEDE 

 
Die skoolhoof en opvoeders sal aan bovermelde beleid uitvoering gee. 



 

 

Enige wysigings aan die netbalbeleid moet deur die Beheerliggaam van Laerskool Nelspruit 
goedgekeur word. 

 

15. DISPUUTHANTERING 

 
Aangesien elke opvoeder verbonde aan Laerskool Nelspruit die verantwoordelikheid neem vir die 
uitvoering van die beleid, moet enige dispuut rondom die toepassing van die beleid na die 
Beheerliggaam van Laerskool Nelspruit verwys word wat dit verder sal hanteer. 

 
 
 
 
 
 
 

16. SKEIDSREGTERS 

 

• Buite skeidsregters word slegs vergoed indien hulle uitgawes moet aangaan. 

• Slegs opvoedige personeel (onderwysers, studente en assistente) kan as ‘n 

skeidsregter optree by vriendskaplike en liga wedstryde. Die skeidsregter moet aan 

die vereistes van ESN en MSN voldoen. 

  

17. DEELNAME 

 

Spelers mag net in hul eie ouderdomsgroep deelneem. Geen 0/7 en 0/8 dogter mag vir die 0/9-

Netbalspan gekies word nie. 

 

 


